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Uwaga:

29Ę

oŚwiadczenie obowiązana jest do
zgodnego z prawdą, staranneto i zupełnego
wypelnienia
2' JeŻeli Poslczególne rubryki nie znaidują
w konkretnym przypadku za§tosowania,
należy wpisać,,nie dotvczv,,.
3' osoba skladająca oŚwiadczenie'
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dochodów i zobowiązań
ao majątłu odrębnego

i,n"li,ł" objętego ,il;rk;

wspólnością

4, Oświadczenie o stanie majątkowym
dotyczy majątku w kraju i za granicą.
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Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie
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- środkipieniężne zgromadzone * *rlu.i" oi."j,

na kwotę:
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tytuł prawny:
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Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ..,.........,.,,.,.
..ąar."-r,

l
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż ta% udzialów w spółce:
Z

tego tpułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam

Z

udział w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

tego tytułu osiągffąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....,.............

lV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których

takie osoby -

uczestniczą

należy podać

liczbę i

emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niż LO% akcji w spółce:
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....,...,..........

2. Posiadam akcje w
....,...
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- należy podać liczbę i emitenta

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

akcji: ...,..,.....

akcji:
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NabYłem(am) (nabYł mój malżonek,
z wylączeniem mienia przynależnego
do jego majątku odrębnego)
Skarbu Państwa, innej państworul
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- jestem członkiem zariądu (od kiedy):
- jestem człontiem
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej
ł"J łi"jvl,
Z
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poźyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
..,....2..Ś.

